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Истиче рок за добровољни одлазак из Фијата 
 
Данас истиче рок за изјашњавање радника компаније Фиат Крајслер аутомобили Србија за 
добровољан одлазак из фирме уз одговарајући социјални програм. 
Изјашњавање је почело 27. јуна, а за сада још увек нема званичних информација о броју 
запослених који су прихватили понуђени пакет за одлазак.  
Компанија је понудила социјални програм из четири дела. Први део је законска отпремнина у 
случају проглашења технолошког вишка. Други су примања која би радник остварио у 
Националној служби запошљавања, трећи део је фиксна исплата од 3.000 евра по раднику и 
четврти су неисплаћене накнаде за годишњи одмор и регрес. 
Признаје се радни стаж само код последњег послодавца, односно у самој компанији, осим за 
раднике бивше Заставе, који су прешли на рад у ФЦА.  
Компанија ФЦА, која запошљава 3.200 радника, најавила је да ће после летњег годишњег 
одмора угасити трећу смену и смањити број запослених, због слабије продаје аутомобила. 
 
 
 

 
 
Одлазе нерадо из „Фјата” и уз отпремнине од 10.000 €  
Аутори:М. Л. - П. Ж.  
 
Број радника "Фијата" који су поднели захтев за добровољни одлазак из фабрике биће познат 
данас. Некима је и "сугерисано" да дођу и да се пријаве за "добровољни" одлазак из фирме  
КОЛИКО се тачно радника крагујевачке фабрике аутомобила "ФКА Србија" пријавило за 
добровољни одлазак из фирме, биће познато данас. Према незваничним информацијама, 
многи радници су се, упркос понуђеним стимулативним отпремнинама, нерадо одазивали за 
напуштање радног места. 
Некима је и "сугерисано" да дођу и да се пријаве за "добровољни" одлазак из фирме. 
- Нерадо, али преломио сам. Пријавио сам се за отпремнину јер ко зна шта ће се после десити, 
да ли ћу бити технолошки вишак и какви ће услови важити у том случају - прича један радник 
који не жели да му помињемо име. 
Како сазнајемо, радници "Фијата" који ће остати без посла већ су почели да се пријављују на 
тржиште рада, односно Националној служби за запошљавање. 
У "Фијату" се, због смањеног обима производње, укида једна смена а то би према проценама 
синдиката значило да без посла остаје између 700 и 900 запослених у овој компанији. Том 
броју врло вероватно, ће се прикључити и један број радника који раде у компанијама које 
деловима снабдевају "ФКА Србија". 
Изјашњавање о добровољном одласку из фабрике почело је 27. јуна. Пословодство 
прекобројним радницима нуди стимулативне отпремнине које се крећу од око 4.800 евра за 
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раднике који у овој фабрици раде три године, па до више од 10.000 евра за оне који имају више 
од 30 година радног стажа. Реч је о радницима којима је признат ранији стаж из "Заставе".  
 
Шешељ:Из корена мењати економску политику, одустати од ослонца 
на ММФ  
Извор:Бета 
 
Српска економија не може се опоравити ослањањем на Међународни монетарни фонд (ММФ) 
и Светску банку због чега захтевамо да се одмах из корена промени економска политика земље 
БЕОГРАД - Српска економија не може се опоравити ослањањем на Међународни монетарни 
фонд (ММФ) и Светску банку због чега захтевамо да се одмах из корена промени економска 
политика земље, изјавио је данас председник Српске радикалне странке (СРС) Војислав 
Шешељ. 
Он је на конференцији за новинаре у седишту странке оценио да је функција ММФ-а да 
"успостави дужничко ропство у целом свету". 
"Нема земље која је опоравила своју економију ослањајући се на ММФ. Чешка је 2004. године 
дуговала 28 милијарди долара а 2014. тај дуг је повећан на 102 милијарде. Пољска је пре 10 
година дуговала 86 а данас дугује 365 милијарди долара. ММФ-у главница више није ни битна 
већ камате", казао је лидер радикала. 
Шешељ је најавио да ће СРС "пажљиво анализирати" експозе мандатара Александра Вучића и 
критиковати све тачке економског програма које се односе са сарадњу Србије и ММФ-а. 
Упитан када очекује формирање нове Владе Србије, Шешељ је казао да "док Вучић долази у 
владу, влада је на окупу". 
"Не интересује ме много када ће влада бити формирана јер и до сада је влада имала једног 
министра, Александра Вучића који је обављао послове у свим министарствима. Ако неко од 
министара не дође на посао, нико од запослених то ни не примети", казао је председник СРС-а. 
Шешељ је оценио и да је пред Србијом "десет година уцењивања и замајавања отварањем 
преговарачких поглавља" као и да ће се ЕУ распасти пре него што Србија постане њен члан.  
 
 

 
 
Не прихватају мање од 300 евра по години радног стажа 
Пише: Г. Влаовић 
 
Иако им је обећано да ће у случају да се определе за отпремнине добити по 300 евра по години 
радног стажа радницима Фабрике аутомобила Прибој из Владе Србије сада поручују да је то 
неоствариво и да ће као накнаду добити 100 евра мање по години стажа, сазнаје Данас. 
Мирослав Мршевић, секретар Јединственог синдиката "Слога" ФАП, каже за наш лист да су 
радници тог предузећа, њих око 500, који су се определили за отпремнине изиграни од стране 
надлежних. 
- Пре месец дана потписали смо споразум по коме се радницима који одлазе из предузећа 
гарантује 300 евра по години радног стажа. Договорено је да суму од 200 евра по години радног 
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стажа обезбеди Влада Србије а да се остатак од 100 евра по години стажа обезбеди тако што би 
општина Прибој од државе као власника добила имовину фабрике за проширење индустријске 
зоне коју би продала и од тог новца финансирала део договорене отпремнине за раднике. Сада 
пак људи из Владе поручују да је тако нешто немогуће по нашим законима, да то такве 
трансакције никако не може да дође те траже да радници ФАП-а потпишу споразум у коме би 
из фабрике отишли са 200 уместо 300 евра по години радног стажа. У случају да се одбије 
потписивање таквог споразума прети се да ће ФАП уместо у УППР отићи у стечај - објашњава 
Мршевић. Он додаје да су радници ФАП-а њега овластили да буде особа која ће у име 
запослених потписати све документе везане судбину предузећа. - Ја споразум који је понуђен а 
по коме радници не добијају 300 евра по години радног стажа нисам хтео да прихватим јер је 
на штету запослених. Ем је фабрика односом Владе Србије према њој фактички ликвидирана 
јер са посла одлази 500 од око 550 запослених ем се ускраћују достојанствене отпремнине. 
Међутим представници власти су тај споразум понудили на потписивање синдикатима који су 
одавно остали без радничке подршке и челници тих синдиката су га и потписали иако то није 
воља запослених у ФАП-у - наводи Мршевић. 
Према његовим речима за сутра је у Скупштини општине Прибој заказан састанак са њеним 
челницима и синдикалцима који су потписали споразум како би се нашао излаз из 
новонастале ситуације. - Радници су веома љути што је у њихово име потписано нешто иза чега 
они не стоје и што не прихватају. Искрено се надам да ће у разговору са надлежнима у општини 
бити нађено неко решење јер радници ФАП-а не одустају од свих захтева да отпремнине буду у 
износу од 300 евра по години радног стажа - закључује Мршевић. 
 
Доказ државног немара према привреди 
Пише: З. Радовановић 
 
На представљању последњег броја часописа Макроекономске анализе и трендови оцењено је, 
поред осталог, да би у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија у догледно време могла да 
буде укинута још једна (од преостале две производне смене), уколико држава Србија не почне 
да улаже у инфраструктуру. 
 Тиме ће обезбеди услове за производњу још једног модела аутомобила у Крагујевцу. 
- Зашто је и даље приоритет саобраћајница до Приштине, а одлаже се она до Крагујевца који се 
гура у саобраћајни запећак - рекао је на промоцији новог броја МАТ-а економски аналитичар 
Стојан Стаменковић и подсетио да је раније најављивано да Крагујевац треба аутопутем да се 
повеже са Коридором 10 до 2012. године. Сада се, према његовим речима, завршетак тог 
аутопута најављује током 2018. године. 
Не улазећи у разлоге државе и међународне заједнице за градњу саобраћајнице од Ниша до 
Приштине (и даље према Тирани и Драчу), шумадијска јавност се, као што је наш лист недавно 
већ писао, већ три године пита: зашто је 2013. заустављена изградња ауто-пута од Крагујевца 
према коридору 10, који је уговорна обавеза државе Србије према Фијату и који је требало да 
буде завршен до старта производње првог новог Фијатовог модела ("фијат 500Л") у Крагујевцу. 
Први аутомобили новог Фијатовог модела из погона ФЦА Србија изашли су почетком јула 
2012, а ауто-пут који је ту фабрику требало да повеже са међународним коридором 10 добрим 
делом годинама зараста у све већи и гушћи коров. 
Зашто је то тако? Сувислог одговора на речену дилему нема, те би се донекле основано могло 
претпоставити да држави која најмање две и по деценије нема никакву стратегију привредног 
развоја, путеви до водећих компанија од чијег (не)рада увелико зависи реиндустријализација 
земље и њен спољнотрговински биланс, нису претерано битни. Битнији су они који доносе 
благонаклоност међународне заједнице и гласове бирача. 
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Но, технички премијер Александар Вучић прошле недеље је, по повратку из Торина, где је 
разговарао са водећим људима Групације Фијат Крајслер, ипак најавио да ће ауто-пут од 
Крагујевца до Коридора 10 бити готов до 2018. Али, како те 2018. истиче десетогодишњи уговор 
са Фијатом, то Вучићева најава више делује као невољно и изнуђено обећање челницима ФЦА 
Групације, но стварна жеља и намера државе да и коначним завршетком саобраћајне везе 
Фијатове фабрике са Коридором 10 подстакне даљи развој аутомобилске индустрије у Србији. 
Овоме треба додати и осведочено игнорантски однос мандатара Вучића према заједничкој 
инвестицији државе и Фијата коју није он уговарао. 
Руководству Фијат Крајслер групације, као и житељима Шумадије и већег дела централне 
Србије остаје да верују мандатару Вучићу да ће ауто-пут заиста да буде завршен током 2018, али 
и да се, притом, питају: зашто до тада, кад је потпредседница техничке Владе и министарка за 
саобраћај, грађевинарство и инфраструктуру Зорана Михајловић, пре три месеца само, овде 
најављивала да ће, како је рекла, конекција Крагујевца са коридором 10 да буде завршена 2017. 
године, а да ће центар Шумадије модерном саобраћајницом да буде повезан и са аеродромом 
Лађевци, код Краљева. 
Упућенима у ову проблематику још је нејаснија Вучићева најава да ће ауто-пут до коридора 10 
да буде завршен током 2018, кад се зна да је деоница тог пута, на подручју Крагујевца, у дужини 
од око 10 километара већ годинама у функцији. Поједини локални медији блиски републичкој 
и градској власти увелико најављују да ће ових дана бити пуштена у саобраћај и деоница од 
скретања за Бадњевац до улаза у Баточину (седам километара), која је завршена још 2013. 
Ускоро ће, значи, бити у функцији 17 километара конекције Крагујевца са Коридором 10, од 
чега је завршено два и по од три километра дуге деонице преко Никшићког брда. Остаје, 
практично, да се изгради још пет километара пута од улаза у Баточину до изласка (петље) на 
коридор 10. Тих пет километара пута ће, дакле, према најави мандатара Вучића, да се гради две 
године. 
Ако је и за српске (не)прилике, много је, рекло би се, али многи у Шумадији ће много бити 
задовољни ако се испостави да се мандатарска "не пориче", и ауто-пут од Крагујевца до 
Коридора 10, коначно, буде пуштен у саобраћај током 2018, чиме ће барем донекле бити 
ублажена не само инфраструктурна маргинализација и изолација шумадијске и прве српске 
престонице. 
 
Рок за изјашњавање о социјалном програму Фијата истиче сутра 
Пише: ФоНет 
 
Рок за изјашнајванаје радника компаније Фиат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија за 
добровољан одлазак из фирме уз одговарајући социјални програм истиче сутра. 
Изјашњавање за понуђени социјални програм почело је 27. јуна, а за сада још увек нема 
званичних информација о броју запослених који су прихватили понуђени пакет за одлазак. 
Компанија ФЦА понудила је социјални програм који чине четири дела. Први део је законска 
отпремнина у случају проглашења технолошког вишка, други део су примања која би радник 
остварио у Националној служби запошљавања, која такође даје компанија, трећи део је фиксна 
исплата од 3.000 евра по раднику и четврти део су неисплаћене накнаде за годишњи одмор и 
регрес. 
Признаје се радни стаж само код последњег послодавца, односно у самој компанији, осим за 
раднике бивше Заставе, који су прешли на рад у ФЦА. Компанија ФЦА, која запошљава 3.200 
радника, најавила је да ће после летњег годишњег одмора угасити трећу смену и смањити број 
запослених, због слабије продаје аутомобила. 
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Синдикат радника у просвети Србије: Нису отклоњене бројне 
незаконитости 
Пише: ФоНет 
 
Синдикат радника у просвети Србије у писму премијеру Александру Вучићу упозорава да 
органи Министарства просвете и просветне инспекције нису поступили у складу са договором и 
обећањем да ће се заузети да се отклоне бројне незаконитости у школама и да ће се разрешити 
директори школа који нису радили у складу са законом. 
Поново се догодило да инспектори, уместо да савесно обављају инспекције, „сарађују“ са 
директорима школа и „налажу им да убудуће исправе грешке“, уместо да констатују кршење 
закона у претходном периоду. 
И у ретким ситуацијама, тамо где су инспектори утврдили незаконитости и наложили 
разрешење директора, школски одбори пружају отпор и не спроводе њихове налоге. 
Синдикат је посебно указао на случај Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда, где су 
инспекције утврдиле финансијске неправилности и наложиле смену директорке, али се 
школски одбор оглушио. 
Помоћници министра за инспекцијске послове и начелници школских управа, оштетили су 
буџет Србије за око 60 милиона динара у периоду од 1. септембра . 2015. до данас, тако што су 
технолошки вишкови у једном периоду примали плату у пуном износу, а на њиховим радним 
местима радили су запослени на одређено време, јер директори школа нису поштовали закон и 
Посебан колективни уговор и нису их преузимали са листа технолошких вишкова, а надлежни 
и одговорни за то нису реаговали на време, упозорио је синдикат. 
Синдикат упозорава да ништа није урађено у вези са незаконитим радом директора Прве 
београдске гимназије, иако су ученици оштећени за преко 2.000 сати смањеног рада 
библиотеке, док су ти професори пребачени да раде на месту шефова смена, што је посао 
директора. 
Инспекција је наложила меру враћања запослених у библиотеку, а директор није сносио 
никаве консеквенце за дугогодишње пропусте. 
СРПС је изразио наду да ће у Министарство просвете доћи људи који ће првенствено 
поштовати законе и залагати се за њихову пуну примену, као и за унапређење образовно 
васпитног рада.  
 
 

 

Најбоље домаће фирме не тону, али и не блистају 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Ако се суди по резултатима оствареним током прошле године на Београдској берзи, српске 
корпорације имале су најслабију годину од избијања кризе 2008. године. При том оне јесу, 
осим Комерцијалне банке, забележиле позитивно пословање, али су резултати далеко слабије 
него претходних година. Берзански стручњак Ненад Гујаничић оцењује да су слаби пословни 
резултати акционарских друштава која се котирају на Београдској берзи последица, између 
осталог, и податак да је „Нафтна индустрија Србије” прошле године регистровала најмању 
добит од стартне године приватизације. 

6 

 



– Сумарно посматрано, компаније које сачињавају реперни индекс Београдске берзе – Белекс 
15, забележиле су у прошлој години приход од 375,5 милијарди динара, што представља 
смањење од 11,2 одсто, док је укупан нето добитак ослабио 48,6 одсто и спао на 23,5 милијарде 
динара – објаснио је Гујаничић. 
У својој анализи он истиче да је НИС протекле пословне године био доминантна чланица 
индексне корпе с учешћем од око 60 одсто у укупним приходима и крајњем резултату. 
– Пре свега услед пада цене сирове нафте, приход НИС-а се спустио 18,5 одсто, на 210,7 
милијарди динара, док је добит ослабила 47,5 одсто, на 14,6 милијарди динара. С обзиром на 
актуелни опоравак цене нафте, може се очекивати да у текућој години буде забележен преокрет 
тренда, чему ће допринос дати и озакоњена наплата дуга од „Србијегаса”. Осим НИС-а, највећи 
допринос слабијим резултатима дала је и Комерцијална банка, која је забележила огроман 
губитак од 6,3 милијарди динара, премда је годинама раније пословала с великим добицима. 
Очито је реч о исправкама вредности лоших пласмана које су спровођене с новом упраовом, 
што је још једном бацило светло на низак квалитет финансијских извештаја домаћих 
компанија, посебно банака – сматра Гујаничић. 
По његовој оцени, велики пад профитабилности од 85 одсто забележио је и „Имлек”, и то у 
првој години након преузимања од инвестиционог фонда „Мид Еуропа”, али пре свега као 
последица високих осталих расхода. Оштар пад профита- 
билности има и „Јединство” из Севојна због отежаних услова пословања у Русији и све 
неповољније пословне климе на домаћем тржишту. 
– Добитник прошле године био је „Техногас”, који је остварио рекордну добит од 3,6 милијарде 
динара, али у великој мери захваљујући једнократним ефектима. Експанзију профитабилности 
забележела је и АИК банка, док је „Металац” успешно санирао ударе руске кризе бољим 
пословањем на домаћем и другим страним тржиштима, што му је донело раст добити од 31,3 
одсто. И бечејски „Сојапротеин” је остварио снажан скок прихода и профита на 1,1 милијарду 
динара, али се компанија и даље бори с високим нивом дуга који је репрограмиран од банака. 
Готово идентичну профитабилност као и годину пре забележили су „Енергопројект холдинг” и 
врањски „Алфа плам”, док је стандардно здраво пословање прошле године показала 
„Галеника–Фитофармација” уз раст прихода од 14,2 одсто – закључује Гујаничић. 
Корпорације у предности 
– Осим Комерцијалне банке, прошле године су све компаније из индексне корпе забележиле 
позитивно пословање, још једном потврдивши надмоћ корпоративне форме организовања – 
оцењује Гујаничић када су у питању велике компаније. 
Истина, додаје, резултати би били значајно бољи да тржиште капитала фунцконише на начин 
због којег и постоји у уређеним економијама, али с овдашњим третманом берзе и акционарства 
тешко да ћемо на нашим просторима гледати бољи сценарио. 
 
Подржати младе и иновације, одредити приоритете... 
Аутор:Д. У. 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је, отварајући уводни састанак за израду новог 
програма економских реформи (ЕРП) за период 2017–2019, да је циљ тог програма да побољша 
планирање и реализацију великих пројеката. 
– Циљ тог програма, као и осталих процеса евроинтеграција, јесте да побољшамо сопствени 
начин планирања и реализације крупних пројеката и унапредимо начин сагледавања 
потребних ресурса и планираних и очекиваних резултата – истакао је Вујовић. 
Он је нагласио да се „дефинисањем приоритета омогућава јасна слика о томе шта су наше жеље 
и који је најбољи начин да их сведемо у оквире који су нам расположиви са становишта буyета 
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за наредну годину и новца које можемо привући из иностранства, као и са становишта рокова и 
капацитета”, саопштило је Министарство финансија. 
То министарство, представници Европске комисије и Организације за економску сарадњу и 
развој (ОЕЦД), уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике, одржали су уводни 
састанак за израду новог ЕРП-а. На скупу су представљене нове смернице ЕК-а за израду 
документа ЕРП-а, детаљан план и динамика припреме ЕРП-а и његово усвајање, расположива 
стручна помоћ ЕК-а и ОЕЦД-а, као и препоруке и стечена искуства из претходне године. 
Учесници скупа дефинисали су низ конструктивних предлога о томе шта све треба да се укључи 
у ЕРП, од подстицања бољег рада научноистраживачких организација, осмишљавања 
програма за задржавање квалитетнијх кадрова у земљи, обезбеђивања подршке пословне 
заједнице, подршке малим и средњим предузећима и иновационим делатностима до 
енергетске ефикасности и коришћења ИПАРД програма као инструмента за развој домаће 
пољопривреде. Методологија припреме тог програма је унапређена у односу на прошлу годину 
и захтева бољу повезаност макрофискалног оквира и секторских мера којима се спроводе 
приоритетне структурне реформе у Србији. Осим тога, ЕРП ће у целости уважавати кључне 
елементе Фискалне стратегије за период 2017–2019. године, како у погледу пројектоване 
динамике привредног раста, тако и у домену расположивих финансијских и других ресурса. 
ЕРП је документ који Србија, као држава – кандидат за пријем у чланство ЕУ, израђује на 
годишњем нивоу у циљу успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и 
координацију економских политика. ЕРП садржи средњорочни оквир макроекономске и 
фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе. 
За сваку приоритетну структурну реформу дефинише се прецизан временски оквир 
спровођења и ефекти које ће имати на буyет, наводи се у саопштењу. 
Озбиљан смо партнер 
– Србија се привхата као врло озбиљан партнер у региону и Европи, као земља која је 
остварила врло озбиљне реформе – изјавио је  министар Вујовић. 
Упитан за прве кораке нове владе, Вујовић је рекао да прво треба сачекати да она буде 
формирана, али да се озбиљно разговара о томе шта треба да буде програм рада за првих 100 
дана, план до краја трогодишњег прогама с ММФ-ом и онда за четири године владе. 
 Каже да је за првих 100 дана рада владе прво потребно усвојити оно што се нагомилало од 
распуштања парламента, тако да се Србија врати на путању програма с ММФ-ом. 
 

 
 
Отписано 900 милиона евра дуга РТБ-а Бор 
Извор:Бета 
  
Привредни суд у Зајечару усвојио је Унапред припремљени план реогранизације (УППР) 
четири предузећа у саставу Рударско-топионичарског басена (РТБ) Бор, саопштила је 
компанија.  
У програм реструктурирања дуга од 1,2 милијарде евра укључени су Матично предузеће, 
Рудник бакра Бор, Рудник бакра Мајданпек и Топионице и рафинације.  
У саопштењу је истакнуто да је то је до сада највеће финансијско реструктурирање дуга неког 
предузећа у Србији. 
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Дуг је за 900 милиона евра мањи. Та, сада отписана потраживања, гомилала су се још од 
шездесетих година прошлог века. Највећи повериоци били су париски и лондонски клуб, 
стотине милиона пропало је или остало РТБ-у да враћа и за изградњу 15 фабрика изграђених 
из њихових средстава, због задуживања за зараде, која сада, између осталих, нису призната. 
Дуг се, међутим, и даље мери милионима евра. Преосталих 300 отплаћиваће уз једну годину 
грејс периода у наредних осам. Један од највећих поверилаца је ЕДЦ банка, која је кредитирала 
изградњу нове топионице. 
Генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски је рекао да је отписано 90 одсто необезбеђених 
потраживања, односно око милијарду евра дуга РТБ-а. Он је објаснио да ће преосталих 10 одсто 
дуга бити исплаћено у наредних осам година, после једне године грејс периода. 
Према његовим речима, РТБ уредно измирује кредит за нову топионицу и фабрику сумпорне 
киселине и до сада је отплаћено 46 милиона долара те позајмице канадске ЕДЦ банке. 
Обезбеђена потраживања од РТБ-а ће на основу УППР-а бити претворена у капитал државе 
Србије.  
РТБ је једно од стратешких предузећа чија је заштита од наплате дуга престала крајем маја и да 
није постигнут договор већине поверилаца предузеће би морало да иде у стечај. 
 
Шта су у Железари оставили Камараш и ХПК?  
Извор: Н1  
 
Колика је цена управљања Железаром док имовину те фирме није преузео кинески Хестил? То 
је питање на које јавност још нема одговор, а почело је да се поставља тек пре неколико дана. 
Дотад је званични став био да је ХПК инжењеринг, фирма коју је влада Србије унајмила да 
управља Железаром, заправо добро радила. 
Салдо руковођења професионалног менаџмента јавности би требало да буде познат. За сада, 
познато је само незадовољство власника - државе, оним ког су ангажовали. Ни Камараш не 
остаје дужан, каже да без његовог ангажовања, Железара не би преживела до доласка кинеског 
партнера. 
“Те њихове дечачке свађе, дечачке, пошто су се много волели сви па се онда посвађали, па 
једни дурге оптужују...е сад ће да одговарају за те оптужбе. Немам никакав проблем са њим”, 
тако је мандатар Вучић прокоментарисао варнице на релазији Камараш-Министарство правде. 
Дечачке свађе у овом случају нису јефтине, мада се још не зна прецизно колико коштају. 
Кључне информације мањкају, сматрају у Транспарентности Србија, јер није познат уговор са 
ХПК. Подсећају и да је по уласку у Железару ХПК затекао и обртни капитал већи него што је 
продајна цена имовине челичане. 
“Можемо се запитати шта се у међувремену десило са тим обртним капиталом, са оним што је 
затекла фирма ХПК у тренутку кад је преузела управљање. Какве су биле њене обавезе по 
питању очувања. Шта ће се десити са губицима који су настали. Да ли ће они који су неуспешно 
управљали Железаром сносити било какву одговорност и у крајњем случају да ли су добили 
накнаду за то што су производили губитке”, каже Златко Минић из Транспарентности. 
Такође, и колико има истине у Камарашевим речима да је Железара пре његовог доласка 
плаћала сировину готово дупло скупље него што је могла. Али и да ли је Железара у 
претходном периоду могла да набавља сировине, и да пласира производе боље него што је то 
ХПК уговарао. 
Пред продају Хестилу Железара била у минусу 285 милиона евра 
Салдо можемо сводити и према ономе што није речено кад је ХПК долазио у Србију. Тада је 
најављено да ће компанија за пола године пословати у плусу. Уместо профита, 2015. завршена 
са губитком од 144 милиона евра, 39 одсто више него годину дана раније. Придружимо ли том 
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губитку и оне раније, који још нису отписани, Железара је пред подају имовине кинеском 
партнеру била у минусу од око 285 милиона евра. 
Од Хестила буџет је приходовао 46 милиона, а остатак од готово четврт милијарде пада на 
терет џепова грађана. Као и више стотина милиона субвенција којима је и раније држава 
одржавала Железару у животу. 
Он је правдан лошим стањем на тржишту челика. 
“Железара сама по себи има великих проблема. Има велике историјске губуитке. Од 
осамдесетих година не послује како треба. Цена челика на светском тржишту је заиста пала, 
али то су све ствари које професионални менаџмент јако добро знао када је дошао. То су ствари 
које је знала и влада Србије, каже економиста Љубодраг Савић. 
Неспорно је да је Железара под Камарашом повећала производњу, иако је, испоставило се, 
прављење профита било ковање дрвеног гвожђа. Имовина, као и циљеви сад су у рукама 
кинеских власника. Што се државе тиче, ако буде како ЕУ правила налажу, челичана би 
требало да престане да буде терет грађана. 
 
 
 

 
 
РТБ Бор отписано око милијарду евра дуга  
Извор:Бета 
 
Привредни суд у Зајечару усвојио је данас Унапред припремљени план реогранизације четири 
предузећа у саставу РТБ Бор, саопштила је та компанија. 
У програм реструктурирања дуга од 1,2 милијарде евра укључени су Матично предузећа, 
Рудник бакра Бор, Рудник бакра Мајданпек и Типионице и рафинације. 
У саопштењу је истакнуто да је то је до сада највеће финансијско реструктурирање дуга неког 
предузећа у Србији. 
Генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски је рекао да је отписано 90 одсто необезбедјених 
потраживања, односно око милијраду евра дуга РТБ-а. 
Он је објаснио да ће преосталих 10 одсто дуга бити исплаћено у наредних осам година, после 
једне године грејс периода. 
По његовим речима, РТБ уредно измирује кредит за нову топионицу и фабрику сумпорне 
киселине и до сада је отплаћено 46 милиона долара те позајмице канадске ЕДЦ банке. 
Обезбедјана потраживања од РТБ-а ће на основу УППР-а бити претворена у капитал државе 
Србије. 
РТБ је једно од статешких предузећа чија је заштита од наплате дуга престала крајем маја и да 
није постигнут договор већине поверилаца предузеће би морало да иде у стечај. 
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